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Joies inspirades 
en la ciutat de Girona

Les col·leccions de disseny 
propi i elaboració artesanal 
de la temporada 2018/19 estan 
inspirades en set elements 
reconeguts de Girona i, per tant, 
són un homenatge a la ciutat on 
s’originen.

Tots els complements estan 
elaborats per persones amb 
discapacitat intel·lectual als 
centres ocupacionals de la 
Fundació Ramon Noguera com 
una activitat terapèutica. Els 
dissenys, les tècniques de creació 
i els materials utilitzats es 
treballen des d’una perspectiva 
social, i no només estètica, 
per tal de poder adaptar els 
processos als usuaris.



Col·leCCió 
Girona 
M’enaMora
Aquesta col·lecció està inspirada 
en la sardana del mateix títol, 
composta per Ricard Viladesau i 
estrenada el 1989, dedicada a la 
ciutat de Girona i convertida en un 
himne.

És una col·lecció de línia clàssica, 
amb una combinació de colors 
sobris —el blanc i el negre— que 
representen els colors clàssics 
dels vestits dels sardanistes. Es 
combina tot de forma simple i 
melòdica, i s’unifica amb un detall 
de la partitura de la sardana, que 
s’integra en totes les peces de la 
col·lecció.
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ARRACADES GIRONA M’ENAMORA
Arracada amb tanca de ballesta de color plata vella 
i partitura de la sardana, recoberta amb un caboixó 
de vidre transparent.

ANELL GIRONA M’ENAMORA
Anell de color plata amb la partitura de la sardana 
recobert amb un caboixó de vidre transparent.

BRAÇALET GIRONA M’ENAMORA
Braçalet de dues voltes amb bola negra i boleta platejada, 
detall de borla i de plata amb un retall de partitura de la 
sardana recobert amb un caboixó de vidre transparent.



COLLARET GIRONA M’ENAMORA
Collaret llarg que combina cadena i bola negra 
amb penjoll rodó fet artesanalment amb un retall 
de partitura de sardana i borla negra.

COLLARET CURT GIRONA M’ENAMORA
Collaret curt de cadena de plata vella amb peça central 
plana i rígida de boleta negra i platejada, i detall de borla i 
de plata amb un retall de partitura de la sardana recobert 
amb un caboixó de vidre transparent.

ARRACADES GIRONA M’ENAMORA BORLA 
Arracada amb cadena allargadora i una borla negra. 
Tanca hippie de plata.



Col·leCCió 
PonT eiffel
Aquesta col·lecció està inspirada 
en un dels ponts més mítics 
de Girona, el de les Peixateries 
Velles, sobre el riu Onyar. També 
conegut com el Pont de Ferro, 
o el Pont Eiffel, pren el nom del 
seu mundialment conegut autor, 
Gustave Eiffel ( Dijon, 1832 - París, 
1923). 

És una col·lecció que imita el joc 
geomètric envoltant de les bigues 
vermelles de ferro que componen 
l’estructura del pont, i intercala 
peces metàl·liques que juguen a 
teixir la composició final de les 
peces de bijuteria.

ARRACADES PONT EIFFEL
Arracades de cua de rata de color bordeus amb peça de 
cristall txec facetat entre dos nusos. Tanca hippie de plata.

COLLARET CURT PONT EIFFEL
Collaret curt de cua de rata de color bordeus amb peces 
de cristall txec facetat separades entre si per nusos. Amb 
tanca de mosquetó de plata.

BRAÇALET PONT EIFFEL
Braçalet de cua de rata de color bordeus amb peces de 
cristall txec facetat separades entre si per nusos. Amb 
tanca de mosquetó de plata.



2COLLARET PONT EIFFEL
Collaret de cua de rata de color 
bordeus amb peces de cristall 
txec facetat separades entre si per 
nusos. Sense tanca.



Col·leCCió 
QuaTre rius
Els quatre rius de Girona inspiren 
aquesta col·lecció: el Güell, l’Onyar, 
el Galligants i el Ter.

És una col·lecció amb molta llum, 
que recull la significació d’aquesta 
ciutat com una cruïlla de quatre 
rius en forma de gotes d’aigua. És 
una proposta sinuosa i brillant, 
que utilitza materials metàl·lics 
per representar la frescor d’aquest 
element que alhora dona vida a la 
ciutat.
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ARRACADES BOTÓ QUATRE RIUS
Arracada de botó de plata farcida de pasta de modelar de 
color blau i pa d’or i recoberta de resina.

ANELL QUATRE RIUS
Anell rodó de plata ajustable omplert amb pasta 
de modelar de color blau i pa d’or envernissat.

ARRACADES QUATRE RIUS
Arracades amb peça penjant en forma d’espiral farcida de 
pasta de modelar de color blau. 
Tanca hippie de plata.



BRAÇALET QUATRE RIUS
Braçalet d’antelina que combina peces 
en forma d’espiral farcides de pasta de modelar 
i peces de color bronze. 

COLLARET QUATRE RIUS
Collaret llarg d’antelina que combina peces en forma d’espiral farcides de pasta de 
modelar, peces de color bronze, i quatre penjolls en forma de gota, farcits de pasta 
de modelar, pa de plata i or, recoberts de resina.

COLLARET CURT QUATRE RIUS
Collaret curt de cable d’acer amb tanca de mosquetó amb 
quatre peces de color platejat en forma de gota, farcides 
de pasta de modelar, pa de plata i or.







Col·leCCió 
Call Jueu
El Call de Girona està format per 
un laberint de carrerons i de patis 
que mantenen l'aura dels temps 
medievals. És un dels barris jueus 
més ben conservats d'arreu del 
món i una mostra evident de la 
importància que va tenir la cultura 
jueva a Girona.

La col·lecció està inspirada en 
aquest patrimoni i per això la 
formen un conjunt de peces i 
materials conformats en una 
mescla harmònica de colors terra i 
textures que recorden les pedres i 
els murs d’aquest barri històric.

4 BRAÇALET CALL JUEU
Braçalet de cordó de cotó marró que combina peces de 
mineral facetat, pedra volcànica, boletes de plata vella i 
de resina color marfil amb nusos i tanca de mosquetó de 
plata.

ANELL CALL JUEU
Anell d’una volta d’acer de memòria que combina mineral 
facetat i boletes de llautó de color plata vella. 

ARRACADES CALL JUEU
Arracada feta amb cordó 
de cotó marró que uneix 
amb nusos mineral 
facetat, boletes de plata 
i una boleta de resina. 
Tanca hippie de plata.



COLLARET CURT CALL JUEU
Collaret curt de cordó de cotó marró que combina peces de mineral facetat, pedra 
volcànica, boletes de plata vella i de resina color marfil amb nusos entre si, amb 
tanca de mosquetó de plata. 

COLLARET CALL JUEU
Collaret de cordó de cotó marró que combina peces de mineral facetat, pedra 
volcànica, boletes de plata vella i de resina color marfil amb nusos entre si amb 
una peça central gran de resina com a penjoll i amb tanca de nus corredís. 



Col·leCCió 
arGenTeria 
de Mariona Quera

Aquesta col·lecció està inspirada 
en el carrer Argenteria, 
tradicionalment el carrer dels 
artesans i dels joiers de la ciutat 
i on, justament, està ubicada la 
joieria que ha col·laborat amb 
nosaltres amb aquesta peça: Pere 
Quera Joiers.

És una joia minimalista, formada 
per una cadena de plata i un 
penjoll de plata de línies suaus, en 
forma de llàgrima, que recull tota 
la força de la peça i la projecta cap 
a la pedra preciosa que es troba al 
centre. Hi ha tres models: un amb 
topazi blau, l’altra amb pedra de 
quars fumé i una tercera amb perla 
d’aigua dolça.



5COLLARET ARGENTERIA
Collaret de plata dissenyat per Mariona Quera de 
Pere Quera Joiers format per una cadena de plata i un 
penjoll en forma de llàgrima adornat amb una pedra 
preciosa. Hi ha 3 models a triar.



Col·leCCió 
TeMPs de flors
Inspirada en la mostra floral més 
important de Girona, l’exposició 
Temps de Flors.

Com no podia ser d’una altra 
manera, aquesta col·lecció està 
formada per peces de molts 
colors i de moltes mides, en una 
composició orgànica, informal i 
jove, per donar cabuda a tots els 
elements florals i vegetals que 
envaeixen la ciutat i la vesteixen 
d’alegria i de primavera.

6 ARRACADES TEMPS DE FLORS
Arracada amb peça plana esmaltada penjant 
d’una anella estriada. Tanca hippie de plata.

ARRACADES BOTÓ TEMPS DE FLORS
Arracada de botó que consisteix en una peça rodona plana 
esmaltada d’on penja una bola d’aventurina 



ANELL TEMPS DE FLORS
Anell regulable de plata amb conjunt central format per 
perles blanques, grises, bola semipreciosa d’aventurina i 
peça rodona plana esmaltada.

COLLARET CURT TEMPS DE FLORS
Collaret curt de cadena que combina peces planes 
esmaltades de colors, perles grises i blanques, boles 
semiprecioses d’aventurina, flors de pasta de modelar i 
petites peces rodones estriades de color plata. 

COLLARET TEMPS DE FLORS 
Collaret llarg d’antelina gris i mussolina de color blau 
o rosa que combina peces planes esmaltades de colors, 
perles blanques i grises, boles semiprecioses d’aventurina, 
flors de pasta de modelar i petites peces irregulars de color 
plata 

BRAÇALET TEMPS DE FLORS
Braçalet d’antelina gris, mussolina de color rosa 
i cadena plana amb penjoll central amb una anella 
estriada que combina perla blanca, gris, bola semipreciosa 
d’aventurina i peça plana esmaltada 
de color blanc. 



Col·leCCió 
orGull Gironí
Aquesta col·lecció està inspirada 
i compta amb el suport del 
Girona Futbol Club, una entitat 
sensibilitzada amb el col·lectiu 
de persones amb discapacitat 
intel·lectual i amb la qual 
compartim un projecte comú 
d’esport inclusiu. 

Les peces d’aquesta col·lecció estan 
dissenyades en base a l’escut i els 
colors de l’equip de futbol de la 
ciutat, el blanc i el vermell.

Batejada amb el nom d’Orgull 
Gironí en al·lusió al lema que des 
de l’any passat llueix l’equip a la 
samarreta.

ARRACADES ORGULL GIRONÍ
Arracades amb penjoll en forma d’espiral farcida 
de pasta de modelar de color blanc i vermell. 
Tanca hippie de plata.

BRAÇALET ORGULL GIRONÍ CUIR
Braçalet de cuir de color negre amb peces de color blanc i 
vermell i peces irregulars de color plata. Tancament amb 
nus corredís.



7

ANELL ORGULL GIRONÍ
Anell de tres voltes d’acer de memòria 
de rocalla petita blanca i vermella.

BRAÇALET ORGULL GIRONÍ
Braçalet elàstic format per peces de color blanc 
i vermell i tres peces irregulars de color plata

COLLARET ORGULL GIRONÍ
Collaret curt de cable d’acer format per boles 
de color plata, penjolls en forma d’espiral farcits 
de pasta de modelar de color blanc i vermell 
i tubs cilíndrics de plata.

ARRACADES BOTÓ ORGULL GIRONÍ
Arracades de botó en forma de cor de ratlles 
blanques i vermelles
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